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La Puça plega

La companyia de pallassos barcelonina tria el Sant Andreu Teatre per acomiadar-se després de
25 anys en actiu

Marta Monedero

Després de 25 anys reivindicant el pallasso com a personatge, la Companyia Ínfima la Puça ha
decidit plegar veles. Amb un llegat de quinze espectacles, cinc anys de televisió i una pila de
direccions artístiques, Òscar Rodríguez i Joan Busquets opten per dissoldre's.
Pleguen per no tirar de la rifeta, "per no repetir-se", comenta Busquets, ja que no tenen cap ganes de fer
sempre el mateix. Tant ell com Rodríguez es deleixen "per fer coses diferents", asseguren. D'entrada,
continuaran gestionant el Sant Andreu Teatre (SAT!), la sala on la setmana que ve diran adéu al públic
que els ha seguit en algun moment d'aquest quart de segle que s'han dedicat "a dignificar la feina de
pallasso aportant als espectacles un fil teatral", afegeix Joan Busquets.

I per acabar la seva trajectòria com a companyia, volen celebrar-ho amb tres funcions d'allò que han fet
sempre: "Teatre per a tots els públics", expressa Busquets, que a aquestes altures ja està una miqueta
tip d'etiquetes excloents, en al·lusió als qui sempre els han qualificat de fer teatre infantil. Seran tres dies
consecutius al SAT amb tres espectacles diferents, una bona mostra de què ha fet La Puça durant tots
aquests anys.

"Volem aprofitar les vacances de Nadal perquè el comiat sigui sonat". Dilluns que ve interpretaran A-2,
una antologia dels esquetxos treballats durant aquests 25 anys. Dimarts serà el torn d'Els cavallers del
nas vermell, la història d'un parell de pagesos que volien robar la pedra filo-nasal, un dels espectacles
més rodons de l'Ínfima la Puça. Per acabar els actes de celebració, Rodríguez i Busquets es tornaran a
ficar en la pell de Puçow i Puçow, els dos detectius privats d'Un cas com un cabàs.

Encara que el teatre ha centrat la dedicació artística de l'Ínfima la Puça, la seva activitat ha transcendit
els escenaris perquè la històrica companyia ha sacsejat el món dels pallassos amb vehemència. A la
televisió hi van fer els emblemàtics programes Picapuça, Festes de Nadal, Puçaestoc i Amigos
olímpicos. A més, entre els anys 1988 i 1990 es van encarregar de dirigir la tercera edició del Festival
Internacional de Pallassos de Cornellà i la quarta.

Ningú no empeny
Els motius econòmics no han portat els dos components de La Puça a la decisió de tancar la paradeta,
però això no treu que Busquets incideixi en el fet que "el panorama" no està per tirar coets. No hi ha
joves companyies que "empenyin des de sota" i per tant "no hi ha relleu generacional".

Arribats a aquest punt, a ells el calia "aturar el procés" per "poder fer pòsit" i ser capaços "d'extreure'n
conclusions", però, a cop calent, Joan Busquets veu que "havíem estat un país pioner a nivell teatral, un
espill per a la resta de l'Estat". En aquest sentit, des de d'altres llocs de la Península darrerament "s'està
fent una feina molt seriosa", mentre que aquí, "tret de casos remarcables", la veritat és que "no s'ha
avançat gaire".
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Joan Busquets i Òscar Rodríguez, en un moment d´A-2, un exercici de pallassos en estat pur.
La Puça
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